
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOŽIČNO VOŠČILO 
 

 

»Po celi zemlji vsem ljudem mir 

bodi! 

Tako so peli angelcov glasovi v 

višavah pri Mesijasa prihodi; 

da smo očeta enega sinovi, 

ljudje vsi bratje,  

bratje vsi narodi,       

da ljubit` mor`mo se, 

prav` uk njegovi.« 

  

/France Prešeren, Krst pri Savici/ 
 

                                          

 Vsem voščimo vesel božič in blagoslovov polno novo 

leto 2023! 

                           Župnik Franc Brglez in sodelavci   
 

 leto 6      številka 314                                       25. DECEMBER 2022 
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NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 
 

 
 

Jn 1,1–18 

BOŽJE UČLOVEČENJE V 
MOJEM SRCU 

 
 

Na božič Bog prihaja v naš svet kot 
otrok. Ne prihaja kot odrasel človek, 
pač pa postane otrok, slaboten in 
nemočen otrok. Kot otrok nas Bog želi 
osvoboditi naše lastne veličine, s katero 
želimo biti kot Bog. Bog prihaja v 
otroški nemoči, da bi razbil oklep naših 
src, saj otrok celo zakrknjene in 
zagrenjene ljudi pripravi do smeha. 
Če prihaja Bog k nam kot otrok, 
pomeni, da moramo z Njim ravnati 
skrbno in nežno. Boga ne moremo 
otipati. Lahko ga samo zaslutimo v tišini 
našega srca, lahko se ga le nežno 
dotaknemo na kraju tišine, kamor ne 
prodreta hrup tega sveta in hrup naših 
misli.  
In tako v tišini našega srca, v 
Kristusovem rojstvu, praznujemo lasten 
nov začetek. Papež Leon Veliki v eni 
svojih božičnih pridig pravi: »Danes 
lahko začnem na novo, ker se je Bog 
kot otrok rodil v meni.« 
Na božič praznujemo Božje 
učlovečenje. Bog postane človek, da 
lahko mi zberemo pogum in se v resnici 
učlovečimo, da se spravimo s svojo 
človeškostjo. In Bog nam na božič 
pokaže, kako bi lahko uspelo tudi naše 
učlovečenje. Bog se iz nebes spusti na 
zemljo. Učlovečimo se samo tedaj, ko v 

sebi združimo oba pola, nebesa in 
zemljo, ko rečemo da svojemu 
zemeljskemu obstoju. Bog se rodi v 
hlevu, ne v palači. Bog se želi roditi tudi 
v mojem hlevu, tam, kjer v meni ni 
pospravljeno, kjer ne diši preveč lepo, v 
mojem kaosu, na kraju, ki ga 
naseljujejo živali, moji instinkti in 
nagoni. Božji Duh želi v meni postati 
meso. Razsvetliti želi vse, in še posebej 
tisto, kar je v meni zemeljskega, 
nagonskega, strastnega, vitalnega. 
Hlev pa pomeni tudi revščino. Bog se 
želi roditi v mojo revščino, tja, kjer se 
upiram lastni praznini in nemoči, v 
kateri razpiram dlani in se izročam 
Bogu. Tam, kjer nisem nič, želi v meni 
zasijati Bog v svojem veličastvu. Šele 
tedaj v resnici postanem človek.  

Po: A. Grün 

 

TU SEM IN TE 

PRIČAKUJEM 
 

Pridi, Gospod Jezus! 

Morda te mnogi ne pričakujejo 

več, 

v njihovih srcih ni prostora. 

Vendar si se ti, Gospod, 

 
 Za duhovno rast 
 
 



neskončni Gospodar vesolja, 

naredil tako majhnega. 

Pridi, le pridi, Gospod, 

tudi če bi ne bilo nikogar, 

ki bi te pričakoval, 

sem tu in te pričakujem, 

pridi, Gospod Jezus!  

Po: B. Ferrero,  

Božična devetdnevnica 

 
   

Danes se je izpolnilo hrepenenje, 
žalostinka se je spremenila v veselo 
pesem, ki jo je angelski zbor danes 
prvič zapel v Betlehemu: »Slava Bogu 
na višavah in mir ljudem na zemlji« (Lk 
2,14). 
Slava in čast našemu ljubečemu 
novorojenemu Odrešeniku za njegovo 
ljubezen in usmiljenje. Na današnji 
dan je zapustil veličastvo nebes, ki ga 
je od vekomaj imel pri Očetu. Prišel je 
v to solzno dolino, da bi nas razveselil. 
Postal je ubog človeški otrok, da bi 
nas odrešil in bi mi postali Božji otroci. 
Rodil se je v revnem hlevu, da bi 
najrevnejše med ljudmi osrečil. Tvoja 
ljubezen je prevelika, o Jezus, slavimo 
te z angeli. 
  bl. Anton Martin Slomšek 

 
 
 

 V ponedeljek, na Štefanovo, bo pri 
obeh sv. mašah blagoslov soli in 
vode. 

 Blagoslov vina se v katoliški cerkvi 
že več stoletij opravi na god sv. Janeza 
Evangelista, ki ga obhajamo 27. 
decembra. Blagoslov vina in 
vinogradnikov bo na ta dan dopoldan ob 
9.00 na Poljani in pri večerni sveti maši 
v farni cerkvi. 

 Za staro leto, »silvestrovo«, bo 
sveta maša zvečer ob 18.00. Pridite se 
zahvalit za vse dobro minulega leta. 

 V nedeljo je Novo leto – dan miru in 
praznik Marije, svete Božje matere. 
Lepo vabljeni k sv. mašam. 

 Slovesnost sv. birme v naši župniji 
bo v soboto, 13. maja 20023, ob 
10.00; prvo sv. obhajilo pa kot vsako 
leto zadnjo nedeljo v mesecu maju, to 
je 28.5.2023. 

 Hvaležni smo skupini za postavitev 
letošnjih jaslic /gospodični, dvema 
fantoma in moškim/, ki jo je letos 
organiziral Vinko Ladinek, za mah pa 
Potočnikovim iz Zagrada. Vsem lepa 
hvala. 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 62 €; Milan in 
Frančiška Čebulc 156 €; N. 
N. 27 €.. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 36.862,91 €. 
 

 

HVALA ZA DAROVE! 

 

 
 Oznanila 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

25. 12. 2022  –  BOŽIČ 
 

7.30 za +Franca Fortina, Pavla in 
Majda 
9.30 za +Alojzijo in Franca Štrekelj 
 

PONEDELJEK, 26. 12., Štefan; dan 
samostojnosti in enotnosti 
7.30 za +Marijo in Milana Čebulc 
9.30 Štefana Janota, Brigita Mager z 
družino 
 

TOREK, 27. 12.,  Janez, apostol 
9.00 na Poljani za +cerkvene ključarje 
na Poljani 
18.00 somaševanje: 
- za +Ano Sonjak, Justino Štaudeker 
in sorodnike 
- za +Valentina Arnold, obl. 
 

SREDA, 28. 12., Nedolžni otroci 
7.30 za +Jožefo Kavtičnik, družina 
Glušič 
 

ČETRTEK, 29. 12., Tomaž Becket 
18.00 za +župnika Gabrijela Cizl, 5. 
obletnica 
 

PETEK, 30. 12., Sveta Družina 
7.30 za +Lagojatove 
             

SOBOTA,  31. 12., Silvester, papež 
18.00 Miroslava Lorber, obl., Jožica 
Polovšak 
 
 

1. 1. 2023  –  MARIJA, BOŽJA 
MATI; NOVO LETO 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za zdravje 

30. december 
SVETA DRUŽINA 

 

Prvi nastavki 
češčenja Svete 
družine so se 
začeli uveljavljati 
od 17. stoletja 
naprej v Italiji, 
Belgiji in Franciji, 
od tam pa se je 
to češčenje 
preneslo v 

Kanado. Okoli leta 1850, ko so nastopili 
miselni tokovi, ki so z odkrito 
sovražnostjo začeli napadati družino in 
spodkopavati temelje njenega zdravja, 
se je češčenje Svete družine močneje 
ukoreninilo. Razdiralne sile 
protikrščanskega duha so bolj in bolj 
vdirale tudi v krščanske družine in rušile 
njihovo trdnost in življenjsko moč. 
Zaskrbljenost za družino je vzbudila v 
Cerkvi gibanje, ki je privedlo do 
ustanovitve posebnega praznika, 
posvečenega sveti nazareški družini.. 
Po novem koledarju, preurejenem po 
naročilu Drugega vatikanskega koncila 
in veljavnem od leta 1970, obhajamo 
praznik Svete družine na nedeljo po 
prazniku Kristusovega rojstva. Če v 
božični osmini ni nedelje, se praznik 
Svete družine obhaja 30. decembra. 
 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 

 
 Svete maše 
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